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Abstrak 

Telah dilakukan studi karakterisasi 3 jenis beton (ordinary concrete, barite concrete dan portland 

concrete) sebagai material pelindung radiasi  menggunakan sumber energi gamma dari Cs -137 (0,662 

MeV),  Co-60 (1,173 MeV; 1,332 MeV), Na-22 (0,511 MeV dan 1,275 MeV). Karakterisasi dilakukan 

melalui penentuan parameter koefisien atenuasi linier () menggunakan pendekatan simulasi Monte 

Carlo GEANT4 dan penentuan nilai koefisien () menggunakan program XCOM. Hasil analisis nilai 

koefisien () menunjukkan bahwa barite concrete memiliki koefisien () yang lebih besar dibandingkan 

dengan dua jenis beton lainnya.  

 

Kata kunci — Beton, GEANT4, pelindung radiasi, XCOM.  

 

Abstract 

 
It has been performed characterization studies of three types of concrete (ordinary concrete, barite 

concrete and portland concrete) as a radiation shielding material using gamma energy sources from 

Cs-137 (0.662 MeV), Co-60 (1.173 MeV; 1.332 MeV), Na-22 (0.511 MeV and 1.275 MeV). 

Characterization is done by determining the linear attenuation coefficient () parameter using the 

Monte Carlo simulation approach from GEANT4 and XCOM program. Analytical results of the 

attenuation coefficient () show that barite concrete has a higher value than two other types of 

concrete. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 Dewasa ini, pemanfaatan radiasi nuklir (sinar , 

, , dan neutron) telah berkembang di berbagai 

bidang aplikasi seperti di bidang kedokteran, 

pertanian, geofisika, industri dan sains. 

Perkembangan aplikasi pemanfaatan radiasi nuklir 

tersebut juga diikuti oleh perkembangan sistem 

proteksi radiasi. Hal ini didasarkan pada upaya 

untuk mengeliminir penerimaan radiasi-radiasi 

pengion oleh tubuh. Salah satu upaya yang 

dilakukan dalam pengembangan teknologi sistem 

proteksi radiasi adalah penggunaan material 

pelindung radiasi. 

 

 Material pelindung radiasi yang umum 

digunakan selama ini adalah timbal (Pb). Selain 

timbal, campuran baja juga memiliki potensi sebagai 

pelindung radiasi [1]. Dari tinjauan nilai ekonomis, 

kedua material tersebut cukup mahal. Material lain 

yang dapat dimanfaatkan sebagai pelindung radiasi 

adalah beton.  

 

 Beton merupakan campuran material yang 

pemanfaatannya selama ini masih terbatas untuk 

kontruksi bangunan dan terdapat banyak jenis 

beton. Beton diketahui mampu mengurangi 

intensitas radiasi seperti radiasi gamma yang 

merupakan radiasi dengan penetrasi yang paling 

kuat dibanding radiasi sinar  atau sinar . Akkurt 

dkk. (2013) telah melakukan analisis hubungan 

antara energi dengan koefisien atenuasi dari pasta 

semen (material pembuat beton) [2]. Beton juga 

diketahui sebagai perisasi radiasi neutron cepat [3]. 

  

Dalam beberapa tahun terakhir, kontribusi simulasi 

numerik cukup penting dalam pengembangan 

aplikasi di bidang radiasi. Metode Monte Carlo 

merupakan salah satu jenis simulasi numerik yang 

digunakan dan memiliki kemampuan dalam 

mengimplementasi model-model interaksi fisika dan 

memprediksi hasil eksperimen di bidang aplikasi 

fisika radiasi [4]. 
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Dalam penelitian ini dilakukan karakterisasi 3 

jenis beton sebagai pelindung radiasi gamma. 

Parameter yang ditinjau adalah tampang lintang 

makroskopik yang diungkapkan sebagai koefisien 

atenuasi (). Pendekatan simulasi Monte Carlo 

digunakan dalam menentukan  koefisien atenuasi 

() menggunakan GEANT4 simulation toolkit. Hasil 

yang diperoleh melalui simulasi GEANT4 

dibandingkan dengan data untuk parameter yang 

sama dari data XCOM. 

 

II. METODOLOGI 

 

Dalam interaksi radiasi, peluang terjadinya 

interaksi diungkapkan melalui 2 parameter yaitu 

tampang lintang mikroskopik dan tampang lintang 

makroskopik. Untuk tinjauan mikroskopik 

dinyatakan melalui peluang interaksi persatuan 

panjang per densitas atom material , dan untuk 

tampang lintang makroskopik diungkapkan sebagai 

koefisien atenuasi linier  [5]. 

Koefisien atenuasi linier total material 

merupakan gabungan dari koefisien atenuasi 

masing-masing interaksi yang terjadi (interaksi 

fotolistrik, hamburan Compton, produksi pasangan). 
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Untuk material yang tidak homogen atau 

campuran dimana komposisi campuran 

dispesifikasikan melalui fraksi massa (wj), maka 

koefisien atenuasi linier dinyatakan dalam koefisien 

atenuasi massa (/). 
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Bahan  

 Penentuan koefisien atenuasi () ditujukan 

untuk tiga jenis beton yaitu ordinary concrete, 

portland concrete dan barite concrete dengan 

komposisi material dan densitas ditunjukkan pada 

Tabel 1. 
 

Tabel 1. Data komposisi beton [6] 
 

Unsur 
Fraksi berat Concrete 

Ordinary  Portland Barite 

H 
C 
O 

Na 
Mg 
Al 

Si 
K 
Ca 
Fe 

S 
Ba 

0,022100 
0,002484 
0,574930 

0,015208 
0,001266 
0,019953 

0,304627 
0,010045 
0,042951 
0,006435 

- 
- 

0,010000 
0,001000 
0,529107 

0,016000 
0,002000 
0,033872 

0,337021 
0,013000 
0,044000 
0,014000 

- 
- 

0,003585 
- 

0,311622 

- 
0,001195 
0,004183 

0,010457 
- 

0,050194 
0,047505 

0,107858 
0,463400 

Densitas 
(g/cm3) 

2,30 2,30 3,35 

 

Penentuan koefisien atenuasi linier () 

dilakukan melalui perbandingan intensitas radiasi 

yang terdeteksi dengan dan tanpa keberadaan 

material beton. Pada Gambar 1 ditunjukkan 

skematik peralatan sistem pengukuran radiasi 

sumber gamma tanpa penempatan beton. 

 

 
Gambar 1. Skematik pengukuran radiasi 

sumber. 

 

Penempatan beton dengan ketebalan 2 cm di 

posisikan pada jarak 5 cm dari garis sumbu 

kolimator Pb dengan ketebalan 4 cm. Koefisien 

atenuasi linier () ditentukan menggunakan hukum 

Lambert-Beer berikut [7]: 

 

teII  0                         (3) 

dengan 

I  = intensitas foton awal sebelum ada 

material absorber (beton) 

I0 = intensitas foton yang teratenuasi 

(intensitas foton yang diterima detektor 

pada saat ada material absorber (beton) 

  =  koefisien atenuasi linier (cm
-1

) 

t =  ketebalan beton  

 

Selain itu,  perhitungan ketebalan beton yang 

diperlukan agar intensitas foton gamma mengalami 

atenuasi menjadi setengah intensitas semula (HVL-

Half Value Layer) digunakan formulasi berikut: 

 



2ln
HVL

  

                                    (4) 

Adapun energi sinar  yang digunakan berasal 

dari beberapa sumber yaitu Cs-137 (0,662 MeV), 

Co-60 (1,173 MeV; 1,332 MeV), dan Na-22 (0,511 

MeV; 1,275 MeV). 

 

Simulasi Monte Carlo GEANT4  

 GEANT4 (GEometry ANd Tracking) merupakan 

salah satu dari program aplikasi simulasi Monte 

Carlo yang dikembangkan untuk mensimulasikan 

pergerakan foton melalui suatu materi. Simulasi ini 

memberikan peluang bagi pengguna untuk 

merekonstruksi suatu model detektor dan sistem 

pendeteksian serta pemilihan proses fisika yang 

terlibat [8]. Pada Gambar 2 ditampilkan skema 

konstruksi simulasi suatu eksperimen dan proses 

analisis distribusi energi yang terekam detektor. 
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Gambar 2. Metode simulasi GEANT4 dan analisis 

menggunakan program ROOT. 

 

 Dalam penelitian ini simulasi dilakukan untuk 1 

x 10
7 

beamon (history) foton dengan jumlah kanal 

(bin) 300 dan analisis  pencocokan puncak kurva 

(curve fitting) menggunakan program ROOT. 

 

Hasil Visualisasi GEANT4 

 Visualisasi simulasi menggunakan GEANT4 

disetting dalam dua kondisi yaitu, simulasi tanpa 

kolimator dan simulasi menggunakan kolimator 

dengan diameter lubang 2 cm dan tebal kolimator 

sebesar 4 cm, seperti tampak pada Gambar 3. 

 

  
(a) pendeteksian radiasi 
sumber tanpa adanya 
beton. 

(b) pendeteksian radiasi 
sumber dengan adanya 
beton. 

 

Gambar 3. Visualisasi simulasi GEANT4. 

    

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil Analisis Koefisien Atenuasi Linier () 

 Koefisien atenuasi linier () dari berbagai jenis 

beton (concrete) pada penelitian ini untuk energi 

foton gamma ()Cs-137, Co-60 dan Na-22 

ditampilkan dalam bentuk  grafik hubungan antara 

Koefisien atenuasi dengan energi (Gambar 4-6). 

 

 
Gambar 4. Grafik analisis koefisien atenuasi () 

terhadap energi gamma tanpa 
keberadaan kolimator di depan detektor 
NaI(Tl) menggunakan GEANT4 

 

 
Gambar 5. Hasil analisis koefisien atenuasi () 

terhadap energi gamma dengan 
kolimator berdiameter 2 cm di depan 
detektor NaI(Tl) menggunakan 
GEANT4. 

 

 
Gambar 6. Hasil Analisis Menggunakan XCOM 

 

 Berdasarkan hasil analisis di atas terlihat 

bahwa koefisien atenuasi linier sangat dipengaruhi 

oleh jenis concrete (beton). Beton jenis barite 

memiliki koefisien atenuasi linier yang lebih besar 

dibanding kedua jenis beton ordinary dan portland. 

Hal tersebut teramati baik pada hasil simulasi 

GEANT4 maupun hasil penentuan koefisien 

atenuasi melalui program XCOM. 
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 Besarnya energi sumber juga mempengaruhi 

besarnya koefisien atenuasi linier. Semakin besar 

energi sumber radiasi yang digunakan, koefisien 

atenuasi linier yang dihasilkan akan semakin kecil. 

Hal ini berkaitan erat dengan tampang lintang 

interaksi yang sangat bergantung pada energi. 

Tampang lintang itu sendiri menyatakan peluang 

untuk terjadinya suatu interaksi dengan materi. 

Selain itu, komposisi unsur-unsur pembentuk suatu 

material dan fraksi massa dari setiap unsur material 

juga memebrikan pengaruh pada nilai koefisien 

atenuasi linier yang dihasilkan. Beton jenis ondinary 

dan portland memiliki koefisien atenuasi yang 

hampir sama seperti tampak pada grafik (Gambar 

4-6). Hal ini dapat dijelaskan bahwa kedua jenis 

beton tersebut tersusun dari unsur-unsur 

pembentuk yang sama dengan fraksi massa yang 

sedikit berbeda. Sedangkan untuk beton barite 

tersusun atas beberapa unsur yang berbeda 

dengan kedua beton lainnya. 

 

 Hasil analisis menggunakan aplikasi Geant4 

menghasilkan besar koefisien atenuasi linier yang 

tidak jauh berbeda dengan hasil analisis 

menggunakan aplikasi database XCOM. Hal ini 

menandakan bahwa simulasi GEANT4 dapat 

digunakan dalam melakukan investigasi awal 

secara simulasi dalam mengkarakterisasi suatu 

material pelindung radiasi.  

 

Hasil Analisis HVL 

 HVL (Half Value Layer) merupakan parameter 

yang menyatakan ketebalan material yang mampu 

menyebabkan atenuasi intensitas menjadi setengah 

nilai  intensitas semula. HVL dapat ditentukan 

berdasarkan nilai dari koefisien atenuasi linier 

(persamaan 4). Pada Gambar 7 ditampilkan grafik 

hunbungan antara nilai HVL dengan energi  

sumber.  Nilai HVL berbanding terbalik dengan nilai 

dari koefisien atenuasi . Semakin besar energi 

sumber, nilai HVL material semakin besar seperti 

ditunjukkan pada grafik. 
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Gambar 7. Hubungan HVL dengan energi sumber 

gamma. 

 

 Informasi nilai HVL ini sangat penting diketahui 

guna menentukan ketebalan suatu material agar 

atenuasi intensitas yang diterima tidak melebihi 

batas ambang yang diinginkan dari tinjauan sistem 

proteksi radiasi.  

 

IV. KESIMPULAN 

 Telah dilakukan studi karakterisasi 3 jenis 

beton  sebagai material pelindung radiasi  

menggunakan sumber energi gamma dari Cs -137 

(0,662 MeV),  Co-60 (1,173 MeV; 1,332 MeV), Na-

22 (0,511 MeV dan 1,275 MeV) berdasarkan 

penentuan koefisien atenuasi ().  

 Hasil pendekatan simulasi Monte Carlo 

GEANT4 dan penentuan melalui program XCOM 

menunjukkan bahwa beton jenis  barite memiliki 

koefisien atenuasi linier yang paling besar. 

Berdasarkan hasil tersebut,  beton jenis barite dapat 

dimanfaatkan sebagai pelindung radiasi.  
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